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Jest ściernisko– będzie boisko  

Od  kilku, a nawet kilkunastu lat jak 
bumerang powracała sprawa re-

montu boiska szkolnego przy budynku Ze-
społu Szkół i Przedszkola w Miotku.  Stan 
murawy rzeczywiście pozostawia tam wiele 
do życzenia, ponadto obiekt nie wytrzymuje 
wszelkich porównań do nowoczesnych 
„Orlików” czy chociażby boisk wielofunk-
cyjnych. 
     Po kompleksowych inwestycjach na stadio-

nie miejskim przy ul. Fabrycznej oraz boisku 

w Kuczowie, władze samorządowe  postano-

wiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miotka, Zielonej orazi Mokru-

sa  i zdecydowały się budowę w tym miejscu ogólnodostępnego boiska wielofunk-

cyjnego, na którym, oprócz piłki nożnej, pograć będzie można też w siatkówkę, 
koszykówkę, mini piłkę nożną oraz piłkę ręczną. 
    Miasto planuje złożyć ponowny wniosek na dofinansowanie budowy ww. boiska 

do Ministerstwa Sportu. Jednak, bez względu na ostateczną decyzję Ministerstwa, 

budowa obiektu i tak będzie realizowana.      

   Prace nad likwidacją starego ścierniskowego boiska           

i utworzeniem nowoczesnego obiektu sportowego, rozpocz-

ną się już za kilka miesięcy. Postępowanie przetargowe na 

budowę zostanie przeprowadzone w kwietniu lub maju 2017 

roku. 

MATERIAŁ PŁATNY 

Wkrótce instalacje fotowoltaiczne      
powstaną na budynku  

Urzędu Miejskiego oraz                               
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  

w Kaletach  

W  ramach realizacji zadania pn. Przeciwdziałanie 
niskiej emisji poprzez montaż układów solar-

nych oraz ogniw fotowoltaicznych - w mieście Kalety 
Leśnym Zakątku Śląska, oprócz instalacji fotowoltaicz-
nych i solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytko-
wej, zakres projektu przewiduje montaż instalacji foto-
woltaicznej na dachu budynku Urzędu Miejskiego         
w Kaletach oraz budynkach Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków w Kaletach. 
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Przekaż 1% podatku  

na rzecz klubu 

 LKS Małapanew Kuczów 
 

Prosimy wypełnić rubrykę w rocznym zeznaniu     
podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37,PT-28,PIT-36 

(WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI        

POŻYTKU PUBLICZNEGO) wpisując nazwę 
„FUNDACJA PARTNERSTWO” KRS 0000197334 

oraz w rubryce  

„INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE”  

wpisać nazwę naszego klubu, czyli  

MAŁAPANEW  KUCZÓW.       
 

  Przekazując nam  1 % płaconego podatku, również 
w tym roku, możecie być pewni, że i te pieniądze nie      
zostaną zmarnowane, jak również, że będą przezna-

czone na poprawę warunków uprawiania sportu 
przez dzieci i młodzież w klubie  

Małapanew Kuczów.   

Serdeczne podziękowanie 
Wszystkim krewnym, przyjaciołom i znajomym uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej 

śp. Lidii Bomba 
za modlitwy, wyrazy współczucia i kwiaty 

 
składają Mąż i Córka z rodziną   

Informacje zebrał i opracował: JACEK LUBOS 

25 stycznia ogłoszono wyniki konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w mieście Kalety.  

31 stycznia w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie informacyjne w związku z realizacją przez Miasto Kalety 

rozszerzonego zakresu projektu pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez komplekso-

wą termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”.  

2 lutego w kościele w Drutarni koncertowały dzieci z działającej przy MDK grupy wokalnej MI. 

15 stycznia na kaletańskim „Małym Rynku” odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

16 stycznia w kaletańskim Ichtioparku gościł popularny kucharz Remigiusz Rączka. Ekipa TVP 3 nagrała program do kolejnego 

odcinka kulinarnej serii „Rączka gotuje”. 

9 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się  XXIV sesja Rady Miejskiej w Kaletach.  
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Agnieszka Kwoka 

Ś więta Bożego Narodzenia są dla 
nas wszystkich szczególnym prze-

życiem. Najbardziej jednak cieszy nas 
sam okres przygotowań i oczekiwania, 
który rozpoczyna się już na wiele dni 
przed Wigilią. A któż bardziej cieszy 
się z nadchodzących Świąt jak nie 
dzieci? W Miejskim Przedszkolu nr 1 
w Kaletach przygotowywaliśmy się do 
świąt w bardzo szczególny sposób: 
planując świąteczne uroczystości, bio-
rąc udział w akcjach charytatywnych, 
konkursie plastycznym, ucząc się 
wierszy, piosenek, kolęd, ról do Jase-
łek oraz poznając tradycje Świąt Bo-
żego Narodzenia. 
    Już w piątek 2 grudnia nasze przed-

szkole odwiedzili aktorzy z Teatru MA-

SKA z przedstawieniem pt.„Gdzie znik-
nął Święty Mikołaj?". Dzieci mogły 

obejrzeć zabawną opowieść o dwóch 

pomocnikach Św. Mikołaja: Przecinku    

i Kropce, którzy w ferworze kłótni          

i sprzeczek, nie zauważają zniknięcia 

świętej osoby. Chcąc naprawić swój błąd 

postanawiają spełnić dużo dobrych 

uczynków, aby Św. Mikołaj im wyba-

czył i powrócił. W przeciwnym wypad-

ku dzieci nie dostaną prezentów. Ta pro-

sta fabuła była pretekstem do opowie-

dzenia dzieciom o Świętach Bożego 

Narodzenia i tradycjach z nimi związa-

nych. Spektakl nie tylko bawił, ale także 

pokazał najmłodszym, co jest dobre, a co 

złe, jakich wyborów należy dokonywać   
i co tak naprawdę jest w życiu najważ-
niejsze. Szybka akcja, ładne kostiumy, 

dekoracje i piosenki nie pozwoliły nu-

dzić się wychowankom, którzy chętnie 

brali udział w przedstawieniu. 

    Z początkiem grudnia odświętny na-

strój zapanował w przed-

szkolnej szatni, gdzie z inicja-

tywy p. Danuty Mazur po-

wstała „Galeria św. Mikoła-

ja”. Na tej niecodziennej wy-

stawie można było podziwiać 
bardzo wiele różnorodnych 

figurek przedstawiających 

św. Mikołaja. Eksponaty zo-

stały przyniesione do przed-

szkola przez dzieci i ich ro-

dziców. 

    Prawdziwy św. Mikołaj 

przybył do nas 6 grudnia. 

Tego dnia 5-latki z grupy 

„Myszki” przygotowały program arty-

styczny pt. „Imieniny św. Mikołaja”. 

Wizyta długo oczekiwanego gościa wy-

wołała wiele emocji, a mikołajkowe pre-

zenty schowane w bucikach i workach 

dostarczyły dzieciom dużo radości          

i uśmiechu. 

   W grudniu zorganizowany został przez 

p. Iwonę Jelonek konkurs plastyczny: pt. 
„Świąteczna kartka”. Celem konkursu 

było zachęcenie dzieci do poznania zwy-

czajów świątecznych oraz rozwijanie 

inwencji twórczej. W konkursie wzięło 

udział 25 dzieci, a jury, uwzględniając 

bardzo wysoki poziom artystyczny zgło-

szonych prac, przyznało pięć miejsc oraz 

cztery wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy 

zostali nagrodzeni, a prace przekazano 

na kiermasz świąteczny, który w na-

szym przedszkolu odbywa się już od 

kilku lat. Na świątecznym straganie 

można było zakupić różnorodne, własno-

ręcznie wykonane ozdoby bożonarodze-

niowe. Nauczyciele, dzieci, rodzice na-

szych wychowanków, emeryci z klubu 

„Senior-Wigor” z kierownikiem panią 

Aleksandrą Cieślik oraz osoby zaprzy-

jaźnione z naszą placówką wykonały 

przepiękne ozdoby i kartki bożonarodze-

niowe. Nie zabrakło także smakołyków 

w postaci słodkich pierników, czekola-

dek czy orzeszków. Nad sprawnym prze-

biegiem kiermaszu czuwały panie – Iza-

bela Kierat i Jolanta Gansiniec. Kier-

masz cieszył się dużym zainteresowa-

niem i dzięki temu zebraliśmy kwotę 
1140 zł. Całkowity dochód z kiermaszu 

zostanie przekazany na ręce państwa 

Wojtala – rodziców chorego Szymonka. 

Wszystkim ofiarodawcom z całego serca 

dziękujemy! 

    W okresie przedświątecznym nasze 

przedszkole przyłączyło się do ogólno-

polskiej akcji „Góra Grosza” pod hono-

rowym patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej. Koordynatorem akcji była p. 

Iwona Jelonek, a jej celem zebranie fun-

duszy na pomoc dzieciom wychowują-
cym się poza własną rodziną, w tym na 

tworzenie i dofinansowanie rodzinnych 

domów dziecka, pogotowi rodzinnych     

i rodzin zastępczych. W naszej placówce 

Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 1 

Piotr Polk nominowany w Plebiscycie MocArty RMF Classic 2016    

M iło nam poinformować, że ekskluzywna kolek-
cja mebli Piotra Polka "New Classic Design", 

która zaprezentowana została na wernisażu w War-
szawie we wrześniu ubiegłego roku, otrzymała nomi-
nację słuchaczy RMF Classic w 7 edycji plebiscytu 
MocARTy w kategorii "Rzecz z klasą".  
    Od 6 lutego rozpoczęło się głosowanie internetowe,     

w którym Słuchacze wybiorą zwycięzców w 4 katego-

riach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Fil-

mowa i Rzecz z Klasą.  
    Do 26 lutego 2017 r. można oddać tylko jeden głos     

w każdej kategorii.  

   Zachęcamy do głosowania na Piotra Polka!  
    Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczy-

stości wręczenia nagród „MocArty 2016”, która odbędzie 

się 13 marca 2017 r. w Warszawie.  
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udało się zebrać 85,68 złotych, kwota ta 

zostanie przekazana na ręce Towarzy-

stwa NASZ DOM z siedzibą w Warsza-

wie. „Jeden grosz znaczy niewiele, ale 

góra grosza jest największa na świecie”. 

Akcje charytatywne i społeczne uczą nas 

dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest 

ktoś, taki sam jak my, kto ma takie same 

potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby 

je zrealizować. Podjęte działania uwraż-
liwiają na potrzeby innych, integrują 
środowisko, uczą empatii, większej 

wrażliwości na potrzeby i problemy in-

nych, a przede wszystkim tego, że 

wspólnie możemy zdziałać więcej! 

    Tradycją naszego przedszkola stały 

się uroczystości Jasełkowe w gronie 

Rodziców, pracowników przedszkola 

oraz wszystkich przedszkolaków. Rów-

nież w tym roku nasze przedszkole zor-

ganizowało inscenizację związaną z bi-

blijną tradycją Bożego Narodzenia obra-

zującą narodziny Chrystusa, tzw. 

„Jasełka”. Przedstawienie przygotowały 

dzieci 5 i 6-letnie z grupy „Żabki” pod 

czujnym okiem wychowawczyni p. Iwo-

ny Płocieniak. Przedszkolaki wcieliły się 
w role: Maryi, Józefa, aniołków, Trzech 

Króli, pastuszków, gwiazdeczek i Kra-

kowiaków. Swoiste-

go uroku występom 

dzieci dodała piękna 

scenografia, szopka, 

żłobek z siankiem    

i odpowiednie 

oświetlenie. Przed-

świąteczne spotka-

nie z rodzicami od-

było się również     
w grupie 4 – latków 

„Misiów”. Dzieci 

przygotowane przez 

p. Annę Franke- 

Sołtysik i p. Justynę 
Lisiecką zaprezento-

wały przedstawienie 

pt. „Legenda o Skarbniku” oraz wier-

szyki i piosenki o tematyce świątecznej. 

Dla swoich najbliższych dzieci własno-

ręcznie przygotowały prezenty, takie jak 

kartki bożonarodzeniowe i stroiki.         

Z pomocą rodziców został zorganizowa-

ny pyszny poczęstunek. W kolejnych 

dniach we wszystkich salach odbyły się 
grupowe spotkania wigilijne. Dzieci 

wraz z nauczycielkami zasiadły do sto-

łów nakrytych białymi obrusami, przy-

strojonych w piękne dekoracje i zasta-

wionych słodkościami – dzieliły się 
opłatkiem, składały sobie życzenia          

i śpiewały kolędy. 

    Okres świąteczny jest dla wszystkich 

okazją do refleksji nad przemijającym 

czasem, do wspomnień, wzruszeń, do 

pojednania z bliskimi, do czynienia do-

bra dla innych ludzi. Dlatego uczmy 

nasze dzieci nie tylko brać, ale przede 

wszystkim dawać innym radość i miłość. 
 

Joanna Biadacz 

Z  wielką przyjemnością informuje-
my, że podczas wczorajszego 

XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy (15.01.2017), dzięki 
ogromnej hojności, jak zawsze miesz-
kańców Kalet oraz gości, którzy w tym 
dniu odwiedzili nasze miasto i wsparli 
zbiórkę pieniędzy, udało się zebrać 
rekordową kwotę 17.593,66 zł ! (z cze-
go 14.513,66 zł ze skarbonek 42 wolon-
tariuszy i 3.080,00 zł z aukcji gadże-
tów WOŚP oraz gry tropem dębowego 
liścia przekazanej na tę aukcję przez 
stowarzyszenie Nasze Kalety). 
    Podana kwota jest kwotą nieoficjalną, 
gdyż jak zawsze, dopiero uzbierane 

środki będą przeliczane przez bank po 

ich przekazaniu. Dla przypomnienia, 

podczas zeszłorocznego finału uzbierano 

kwotę 15.194,74 zł. W Kaletach sztab 

zorganizowany został jak w latach ubie-

głych przy Miejskim Domu Kultury       

w Kaletach.  

    Burmistrz Miasta Kalety oraz Dyrek-

tor MDK Kalety składają serdeczne po-

dziękowania 42 wolontariuszom, 

wszystkim darczyńcom oraz osobom, 

którzy przyczynili się do sprawnej orga-

nizacji XXV Finału WOŚP w Kaletach, 

którego finał po raz pierwszy odbył się 

na MAŁYM RYNKU w centrum nasze-

go miasta. Szczególne podziękowania 

dla: Miejskiej Orkiestry Dętej, która od 

pierwszego Finału uczestniczy w tym 

przedsięwzięciu, Mażoretek INEZ i Ma-

łej INEZ, Młodzieżowej Grupy Wokal-

nej przy MDK, Grupy tanecznej ROCK 

TIME, Zespołów WRAGON MIX, 

YUNIX, Bogusława Uliczka oraz Zespo-

łu GREAT LINE, którzy bezinteresow-

nie wystąpili w części artystycznej 

wczorajszego Finału. Panu Tomkowi 

Breguła za sprawne nagłośnienie. 

Burmistrz skła-

da również 
podziękowanie 

Panu Mariano-

wi Lisieckiemu 

– Szefowi Szta-

bu za koordy-

nację pracy 

całego sztabu, 

s t r a ż a k o m          

z OSP Kalety    

z Naczelnikiem 

Kazimierzem 

Złotoszem na 

cze le  O SP 

Woźniki za 

udostępnienie 

namiotu, członkom sztabu WOŚP: Pani 

Blandynie Kubiak, Panu Piotrowi Kotar-

skiemu, Pani Justynie Borek, Pani Iwo-

nie Nowak-Magiera oraz osobom anoni-

mowym, za sprawne przeprowadzenie 

podliczenia pieniędzy. Za wsparcie orga-

nizacji finału WOŚP dziękujemy radnym 

Panu Eugeniuszowi Ptak, Kazimierzowi 

Złotoszowi, Teresie Mryka, Adamowi 

Gabrysiowi i Krzysztofowi Rogocz. 

  

Kolejny rekord kaletańskiego kwestowania dla  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!   
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Leśne „futerszopy” i „żołnierze wyklęci” 

D la mieszkańców „Leśnego zakąt-
ka Śląska” paśniki są banałem. 

Mijamy je niejednokrotnie podczas 
leśnych przechadzek, joggingu, czy 
wycieczek rowerowych. Bardzo rzad-
ko jednak mamy okazję zaobserwo-
wać przy nich leśnych biesiadników, 
co nie jest jednak trudne do wytłuma-
czenia.  
    T e  s p e c y f i c z n e  s t o ł ó w k i 

„uruchamiane są” jedynie przez kilka 

tygodni w roku, zazwyczaj podczas tzw. 

dni głodowych, kiedy las pokryty jest na 

tyle grubą czapą śniegu, że zwierzęta nie 

mają najmniejszej szansy wygrzebać 
spod niego takiej ilości pożywienia, jaka 

pozwoliłaby im przetrwać ten trudny 

czas. My wówczas podziwiamy piękno 

lasu  zza szyb ciepłych mieszkań i nieje-

den wzdraga się nawet na samą myśl 
przeprawy przez mrozy i śnieżne zaspy. 

Tymczasem właśnie wówczas jelenie, 

sarny, dziki, daniele, zające i mnóstwo 

innej, mniejszej leśnej zwierzyny walczy 

o życie...      

    W związku z faktem, że nasz klimat 

jest ogólnie dość przyjazny zwierzętom 

leśnym, wspomnianych wyżej „dni gło-

dowych” jest, jak szacują leśnicy, mniej 

więcej około 30 w roku. Akcja dokar-

miania zwierząt rusza wówczas pełną 
parą. Jednak już późną jesienią, a nawet 

wczesną zimą podejmowane są działania 

mające na celu zapewnienie mieszkań-
com lasu dodatkowego pokarmu. Przy-

smakiem jeleni, a także (choć w mniej-

szym stopniu) danieli i saren jest kora 

drzew iglastych-  najczęściej jest to tzw. 

trzeci lub czwarty okółek (przyrost rocz-

ny) młodej sosny. Aby zapewnić roga-

czom zwiększony dostęp do tego specja-

łu w lesie dokonuje się specjalnych wy-

cinek iglaków, które następnie zostawia 

się na całą zimę w lesie pozwalając 

zwierzynie na ich 

spokojne korowa-

nie. Oprócz zapeł-

niania brzuchów 

jeleni akcje takie 

mają także jeszcze 

jeden pozytywny 

aspekt– zapobiegają 
szkodom, jakie 

głodna zwierzyna 

mogłaby poczynić 
w młodnikach. 

    Inną formą doży-

wiania zwierząt 
leśnych jest dokar-

mianie burakami. 

Warzywa te są wy-

sypywane na linie działowe lub nieuży-

wane drogi leśne (myśliwi muszą to 

wcześniej uzgodnić z odpowiednim le-

śniczym) jeszcze przed spadnięciem 

śniegu. Buraki stanowią zapas tzw. kar-

my soczystej, pobieranej przez leśnych 

biesiadników stopniowo przez całą zimę. 
Czasami „użyźnia” się także buchtowi-

ska dzików spulchniając je pługiem tale-

rzowym. „Przyorywuje” się tam wów-

czas ziemniaki, buraki czy ziarna kuku-

rydzy.  

    Jeżeli chodzi o paśniki– zaopatrzenie 

ich w żywność przeznaczona dla zwie-

rzyny w całej RDLP Katowice (a więc 

także w Kaletach) leży całościowo        

w gestii kół łowieckich dzierżawiących 

tereny w obrębach  poszczególnych le-

śnictw. Myśliwi i leśnicy (bo wielu         

z nich jest zarazem myśliwymi)  utrzy-

mują sieć paśników, gdzie wykłada-

ją tzw. liściarkę (pędy drzew i krzewów 

liściastych posypane solą), siano z roślin 

motylkowych i traw oraz sypią obok 

zboże, ziemniaki czy jabłka. Zwykle 

obok paśników stoją też  lizawki słupo-

we, w których umieszcza się bryły soli. 

Składniki mineralne w niej zawarte peł-

nią dużą rolę w odżywianiu i zapobiega-

niu chorobom. W naszych lasach najczę-
ściej zobaczyć można lizawki o kształcie 

wydrążonego pnia z nacięciami, po któ-

rych spływa solanka, z lubością zlizywa-

na przez jelenie, sarny, ale też dziki        

i zające. 

    A jak to drzewiej bywało? Powszech-

ny dostęp do lasów to historia stosunko-

wo niedawna. Będące 

wcześniej w głównej 

mierze prywatnymi 

włościami lasy upań-
stwowiono na mocy 

dekretu PKWN pod 

koniec 1944 roku. Na 

mocy tego aktu praw-

nego straciły ważność 
wielowiekowe prawa 

własności i nadania. 

Runęło też leśno– 

przemysłowe lokalne 

śląskie imperium rodu 

von Donnersmarck ze 

Świerklańca, który władał lasami w oko-

licach Kalet przez 3,5 wieku. To, że 

Donnersmarckowie gospodarowali         

w swoich lasach dobrze i mądrze– prze-

stało kogokolwiek interesować.   
    Leśne imperium Donnersmarcków nie 

ustępowało temu przemysłowemu. Do 

jego utrzymania w należytym stanie zo-

bowiązana była mała armia ludzi księcia. 

Pracownicy leśni, na czele z leśniczymi 

(niem. förster) zwanymi w okolicy 

feśtrami, czuwali nad pogłowiem zwie-

rzyny czarnej (dziki) i drobnej (m.in. 

lisami, zającami, bażantami czy kuropa-

twami), ale przede wszystkim nad stada-

mi zwierzyny płowej, na czele z jelenia-

mi i danielami. W Zielonej i Żyglinie 
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ut r zymywano  d wa  ogr odzo ne 

„zwierzyńce”, zaś w Truszczycy istniała 

przez jakiś czas zagroda z hodowlą dzi-

ków.  Do zadań służby leśnej pracującej 

dla księcia należało też zimowe dokar-

mianie ww. zwierząt, zaś zważywszy na 

srogie i długie zimy, nie było to zajęcie 

wdzięczne. W lasach Donnersmarcków, 

zapewne w miejscach szczególnie chęt-
nie odwiedzanych przez zwierzęta, czyli, 

jakbyśmy dziś powiedzieli– newralgicz-

nych, stały specjalne, olbrzymie 

„futerszopy” (od futter=jedzenie                      

i schuppen=szopa).   

    W zamkniętych drewnianych po-

mieszczeniach na piętrze magazynowano 

żywność, która zimą była serwowana     

w paśnikach znajdujących  się  bezpo-

średnio pod nimi. W okolicach Kalet, 

szczególnie po południowej stronie Ma-

łej Panwi, stało takich budowli kilkana-

ście, a okolice każdej z nich musiały 

stanowić teren szczególnej troski i czuj-

ności leśnych pracowni-

ków księcia. Zaopatrze-

nie zwierząt w żywność 
to bowiem jedno, zaś 
ochrona łatwego celu 

przed kłusownikami, 

których przecież nigdy 

nie brakowało, stanowiła 

nie mniej ważny element 

zimowych akcji doży-

wieniowych. Zdarzały 

się też czasem, zwłasz-

cza na tzw. przednówku, 

próby kradzieży bura-

ków czy marchwi  przez 

okoliczną ludność. 
     Dzięki zdjęciom ze starego albumu 

Donnersmarcków, które trafiły w moje 

ręce za pośrednictwem pana Kazimierza 

Flakusa– byłego wójta gminy Świerkla-

niec, mogę przybliżyć czytelnikom wy-

gląd i usytuowanie przynajmniej dwóch 

z nich. Pierwszą usytuowano w bardzo 

malowniczym miejscu, w pobliżu Jele-

niego Stawu (Hirsch Teich), zwanego 

dziś powszechnie, nie wiedzieć dlacze-

go, „Wrzącym”. Druga stała w bliskości 

„jędryskowskiej drogi”, w dzisiejszym 

Leśnictwie Truszczyca.  Obecne paśniki, 

jak łatwo zauważyć, wyglądają 

Hirch Teich- Jeleni Staw, dziś „Wrzący Stawek” 

Zdjęcie z okresu międzywojennego 

„Futerszopa” w Jędrysku. Usytuowanie i wygląd „Futerszopa” w Truszczycy. Usytuowanie i wygląd 
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przy tych budowlach jak przysło-

wiowi „ubodzy krewni”.  

    Po II wojnie światowej „futerszopy” 

pozostawiono samym sobie. Opuszczone 

i niekonserwowane stopniowo popadały 

w ruinę. Dziś, po ponad 70 latach od 

zamilknięcia ostatnich wystrzałów, tylko 

wprawne oko leśnego włóczykija do-

strzeże w niewielkim kopcu zmurszałych 

desek i belek ślady po miejscu, gdzie 

niegdyś ucztowały stada zwierzyny. 

    Z kaletańskimi „futerszopami” wiąże 

się jednak jeszcze jedna ciekawa histo-

ria, którą przekazał mi niedawno pan 

Wincenty Balbierz. Otóż krótko po za-

kończeniu wojny, jako mały chłopiec, 

brał udział w leśnej wycieczce w okoli-

cach na północ od dzisiejszej „drogi so-

śnickiej”. Na skraju lasu, na rozwidleniu 

leśnych dróg, zauważył kilku żołnierzy, 

którzy za miejsce tymczasowego odpo-

czynku (?) obrali sobie właśnie jedyną  
w okolicy „futerszopę”. Z drewnianego 

pomieszczenia nad paśnikiem jeden         

z żołnierzy patrolował okolicę przez 

lornetkę, drugi czuwał przy karabinie 

maszynowym. Mały Wicek wolał nie 

ryzykować i szybko oddalił się do domu, 

ale po paru dniach, wiedziony dziecięcą 
ciekawością, wrócił w to miejsce. Nie-

stety żołnierzy już nie było, za to na 

„futerszopie” wisiała wojskowa czapka   

z orzełkiem w koronie. Oddział musiał 

wycofać się w pośpiechu i w ten oto 

sposób Wicek zyskał fant, 

który do dziś, już jako sę-
dziwy pan Wincenty, prze-

chowuje w swoich zbiorach 

wspominając ciekawostki   

z dzieciństwa. My zaś, wy-

ciągając wnioski z tej histo-

rii, mielibyśmy dowód na 

to, że w okolicach Kalet, 

krótko po wojnie, działał 

jakiś mały oddział żołnie-

rzy, których obecnie zwy-

k ł o  s i ę  o k r e ś l a ć 
„wyklętymi”… 

     Kończąc tę przyrodni-

czo- historyczną opowieść 
chciałem przypomnieć, że 

11 lutego po raz kolejny  

obchodziliśmy tradycyjnie 

„Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej”. 

Z powyższego tekstu widać, że tak jak 

przed stu laty, tak i dziś jest to nie lada 

przedsięwzięcie. Jeżeli leży nam na ser-

cu dobro naszych leśnych braci mniej-

szych– możemy się do niego przyłączyć. 
Róbmy to jednak zawsze w porozumie-

niu z miejscowym leśniczym. Sypanie 

ziaren czy rzucanie obierków tuż za pło-

ty naszych posesji, czyni bowiem dużo 

więcej szkód niż przynosi pożytku. Prze-

kona się o tym prędzej czy później każdy 

tego typu „amator-dobroczyńca”. 

Mapa okolic Kalet z  końca XIX wieku z zaznaczonym usytuowaniem „futerszopy”, przy której pan Wincenty Balbierz znalazł wojskową czapkę  

Znalezisko pana Wincentego Balbierza. 
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Jacek Lubos 

 Nowy Zarząd Koła PZW 
Kalety ukonstytuowany 

N owy, wy-
brany na 

zebraniu spra-
w o z d a w c z o – 
w y b o r c z y m       
w dniu 8 stycz-
nia, Zarząd Ko-
ła PZW Kalety 
ukonstytuował 
się na pierw-

szym zebraniu 12 stycznia 2017 r. 
 
    Zarząd Koła na lata 2017-20120: 

- Robert Kuder- prezes 

- Jerzy Pakuła- zastępca prezesa 

- Jacek Lubos- sekretarz 

- Arkadiusz Meryk- skarbnik 

- Seweryn Cichoń- rzecznik dyscyplinar-

ny Koła 

- Adrian Czeluśniak- gospodarz stawu 

sekcyjnego 

- Gerard Golus- gospodarz zbiorników  

w Zielonej 

- Alfred Kąkol- I zastępca gospodarza 

zbiorników w Zielonej 

- Tomasz Stroba- II zastępca gospodarza 

zbiorników w Zielonej 

 
 

     Komisja rewizyjna Koła PZW Kalety 

na lata 2017-2020: 

- Rudolf Golek- przewodniczący, 

- Leon Obłączek- członek, 

- Franciszek Musik- członek, 

- Mirosław Ferenc- członek. 

 
 

    Sąd koleżeński Koła PZW Kalety na 

lata 2017-2020: 

- Andrzej Kocyba- przewodniczący, 

- Ryszard Nowak- członek, 

- Adam Stępień- członek, 

- Franciszek Kocyba- członek. 
     

Opłaty za wędkowanie       
w 2017 roku 

Z arząd Koła 
PZW Kalety 

informuje, że 
opłaty za wędko-
wanie w roku 
2017 r. przyjmo-
wane będą pod-
czas dyżurów 
skarbnika Koła,        
w Miejskim Do-

mu Kultury w Kaletach, przy ul. Lubli-
nieckiej 2, w każdy poniedziałek, od 
godziny 17.00   do 19.00 (I piętro bu-
dynku), do dnia 30 kwietnia br. Po tym 
terminie opłaty można będzie dokonać 
po indywidualnym, telefonicznym umó-
wieniu ze skarbnikiem Koła.  

Zajęcia taneczne  
w MDK 

Od  30 stycznia br. można zapi-
sywać się na zajęcia taneczne 

w Miejskim Domu Kultury w Kale-
tach.  
    Zapisy przyjmowane są osobiście lub 

pod nr tel. 34 357 75 97 dla dzieci od 6 

lat wzwyż o godz.16.00, a dla dorosłych 

o godz.18.00. Zajęcia odbywają się        
w każdą środę, dla dzieci od godz.17.00 

- 18.00, dla dorosłych od godz.19.00 - 

20.00. Dla dzieci zajęcia prowadzone są 
bezpłatnie. Osoby dorosłe: karnet mie-

sięczny na 4 zajęcia w cenie 40 zł od 

osoby. Wejściówka jednorazowa 10 zł. 

Zajęcia prowadzi Mateusz Oleksik, 

Mistrz Polski Południowej w tańcach 

latynoamerykańskich. Serdecznie zapra-

szamy!  

Podziękowanie 
Za spotkanie opłatkowe, które odbyło się 16 grudnia 2016 r. Burmistrzowi Miasta 

oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Dyrektorowi MDK 

składa Sekcja Skata przy MDK Kalety 

Tancerze z Rock Time zachwycili  
na turnieju w Sosnowcu 

Na  ogólnopolskim turnie-
ju tańca Rock and roll 

Mania w Sosnowcu, w niedzielę 
5 lutego br. tancerze z grupy 
tanecznej Rock Time MDK KA-
LETY zajęli: 
- miejsce 1 Karolina i Daniel 
Wojtyra,  
- miejsce 2 Patrycja Patrzykow-
ska i Tadeusz Tarnowski,  
- miejsce 4 Julia Swoboda i Da-
niel Ledwoń,  
- miejsce 5 Katarzyna Bodora       
i Krystian Chmielorz,  
Parą publiczności została Lenka 
Dudek i Dominik Gros.  

Marian Lisiecki 
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Piotr Polk w rodzinnych Kaletach wystąpi  
w Miejskim Domu Kultury z Piotrem Szwedesem!  

Zapraszamy na spektakl „Pół na Pół”!  
 

Spektakl Pół na Pół w reżyserii Wojciecha Malajkata w gwiazdorskiej obsadzie: Piotra Polka i Piotra Szwedesa, 
zawita do Kalet. Spektakl grany będzie 19 lutego, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach o godzinie 19:00. Bilety są 

do nabycia w Urzędzie Miasta Kalety na parterze w cenie 40 zł. Błyskotliwe i zabawne dialogi, czarny humor  
i nieprzewidywalne zwroty akcji – tego nie można przegapić! 

 
Spektakl Pół na Pół to polska adaptacja hiszpańskiej sztuki, którą obejrzało już ponad 500.000 widzów. Historia 

opowiedziana w spektaklu to losy dwóch przyrodnich braci, Dominika i Roberta, którzy zastanawiają się jak… po-
zbyć się własnej matki. Dominik, uciemiężony latami opieką nad wymagającą starszą panią i styranizowany przez 
dominującego starszego brata, chciałby zacząć realizować swoje marzenia i żyć własnym życiem. Jego rozpaczli-
wa batalia, choć nieporadna i niepewna swego, ujmuje ciepłem i urokiem. Robert na drugim biegunie, to starszy 
brat, którego zainteresowania koncentrują się głownie na próbach przejęcia spadku po matce. Jego zdetermino-
wanie w podziale spadku jeszcze za jej życia, pokrętne próby wpływania na młodszego brata pod płaszczykiem 

braterskiej troski i miłości sprawiają, że na widowni wybuchają niekontrolowane salwy śmiechu. 
Dominik i Robert zjednują niekwestionowaną sympatię widzów już od pierwszej sceny, mimo wątpliwych moralnie 
planów wyprawienia własnej matki na tamten świat. Nestorka rodu nie pojawia się na scenie, jednak jej tyranizu-

jąca obecność sygnalizowana jest przeszywającym dzwonkiem. 
 

W rolę Dominika wciela się Piotr Szwedes, szerszej publiczności znany z ról maturzysty Roberta „Prymusa” Ratac-
kiego w filmie Młode Wilki oraz Tomka Gabriela w serialu produkcji TVP 2 Złotopolscy. W roli Roberta występuje 

Piotr Polk, znany z roli Krzysztofa Florczyka w serialu Lekarze i policjanta Oresta Możejko w Ojcu Mateuszu. Doro-
bek sceniczny obu aktorów to kilkadziesiąt ról w znanych teatrach całej Polski. 

 
Pół na Pół to spektakl podejmujący wiele ludzkich dylematów w komediowej formule.  Nie bez powodu jeden 

 z hiszpańskich krytyków teatralnych określił ją dramatem przebranym za komedię. Pół na Pół dotyka skompliko-
wanych relacji rodzinnych, które tylko pozornie wydają się proste i jednowymiarowe czy kwestii poszukiwania 

samego siebie w gąszczu obowiązków i wszechobecnej presji.  
Sztukę Pół na Pół wyróżnia ostry jak brzytwa czarny humor, wyraziście nakreślone postacie, piętrowe kłamstwa  

i groteskowe dialogi. Trudno też wyobrazić sobie lepszą obsadę dla tej sztuki. 
 

Po więcej ciekawostek zapraszamy na oficjalny profil Spektaklu na Facebooku pod 
adresem https://www.facebook.com/PolnaPolSpektakl/ 

 

WYBRANE OPINIE WIDZÓW 

„W sztuce „Pół na pół” w reżyserii Wojciecha Malajkata Piotr Polk i Piotr Szwedes stanowią wcielenia perfekcyj-
ne. Ze sceny płynie energia pozwalająca widzom odnaleźć znajome przestrzenie. „Pół na pół” w odbiorze gry    

aktorskiej zachwyca. Chce się krzyknąć: Reżyserze! Twórz! Panowie! Grajcie!” dr Justyna Wojciechowska, Akade-
mia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

„Niesamowity czarny humor, gra słów, wyśmienita gra aktorska!” Wiesława, 51 lat, Włocławek 

„Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, wiele z sytuacji można odnieść do swojego życia i spojrzeć na nie z innej 
perspektywy. Świetni aktorzy, cieszymy się, że przyjechali do Szczecina.” Anna i Olga, 34 lata, Szczecin 

„Sztuka więcej niż doskonała.” Małżeństwo z Poznania 

„Sztuka Pół na Pół dała mi okazję do zamyślenia się, pośmiania; wartościowy wieczór, z pewnością.” Mateusz,     
43 lata, Kraków 

„Reprezentuję Wiślańską Akademię Aktywnych, regularnie uczestniczymy w spektaklach, ten podobał nam się   
najbardziej. Cudowna gra aktorska! Przemili Panowie Piotrowie.” Irena, 76 lat, Ustroń 
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Zbiorcze wyniki WOŚP w Kaletach w roku 2017 

Ogółem zebrano kwotę  17 593,66 zł  
W tym: 

 

 

Ponadto z puszek wyjęto: 

Z puszek 14 513,66 zł  

Z licytacji 3 080,00 zł 

RAZEM 17 593,66 zł 

23,09 € euro 

2 $ dolary kanadyjskie 

Zebrane kwoty według szkół: 
Szkoła podstawowa w Kaletach (926,55 zł)                      Zespół Szkół i Przedszkola w Miotku (2801,72 zł) 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Kaletach - Gimnazjum (10 785,39 zł) 

 

 

 

 

 

 

lp Imię Nazwisko suma 

1 Zofia Krupa 85,45 zł 

2 Marta Krzywańska 466,64 zł 

3 Aleksandra Lebek 279,15 zł 

4 Jakub Seget 95,31 zł 

lp Imię Nazwisko suma 

1 Marcel Budny 144,28 zł 

2 Kamila Deptała 1 593,86 zł 

3 Karolina Dragon 126,61 zł 

4 Wiktoria Droździok 202,57 zł 

5 Katarzyna Gawron 107,66 zł 

6 Martyna Golec 640,97 zł 

7 Zuzanna Helisz 297,64 zł 

8 Oliwia Imiołczyk 109,27 zł 

9 Agata Kamińska 808,00 zł 

10 Maja Kolano 658,42 zł 

11 Agata Kot 300,70 zł 

12 Marcin Kowolik 286,00 zł 

13 Michał Lach 155,10 zł 

14 Hanna Maruszczyk 200,26 zł 

15 Julia Matlik 163,19 zł 

16 Paulina Mazur 414,74 zł 

17 Nikola Myrcik 316,86 zł 

18 Oliwia Oleksik 193,44 zł 

19 Paulina Osusznik 92,11 zł 

20 Julia Parys 573,45 zł 

21 Weronika Piecuch 87,53 zł 

22 Kinga Piełka 91,69 zł 

23 Wiktoria Pojman 327,38 zł 

24 Natalia Rapcińska 614,34 zł 

25 Oliwia Rosiak 397,95 zł 

26 Agnieszka Saternus 65,39 zł 

27 Emilia Ślimok 723,68 zł 

28 Nadia Watoła 412,77 zł 

29 
Anna Żmirek 679,53 zł 

lp Imię Nazwisko suma 

1 Remigiusz Bąk 77,00 zł 

2 Agata Chludzińska 484,43 zł 

3 Julia Harabas 21,61 zł 

4 Maria Kozak 642,80 zł 

5 Laura Myrcik 80,00 zł 

6 Sandra Pilarska 743,20 zł 

7 Julia Skop 431,60 zł 

8 Zuzanna Zok 321,08 zł 

Lp Imię Nazwi-

sko 
szkoła suma 

1 Kamila Depta-

ła 
Gimnazjum 
w Kaletach 

1 593,86 

zł 

2 Agata Kamiń-
ska 

Gimnazjum 
w Kaletach 

808,00 

zł 

3 Sandra Pilar-

ska 
ZSiP         
w Miotku 

743,20 

zł 

4 Emilia Ślimok Gimnazjum 
w Kaletach 

723,68 

zł 

5 Anna Żmirek Gimnazjum 
w Kaletach 

679,53 

zł 

6 Maja Kolano Gimnazjum 
w Kaletach 

658,42 

zł 

7 Maria Kozak ZSiP         
w Miotku 

642,80 

zł 

8 Martyna Golec Gimnazjum 
w Kaletach 

640,97 

zł 

9 Natalia Rap-

cińska 
Gimnazjum 
w Kaletach 

614,34 

zł 

10 Julia Parys Gimnazjum 
w Kaletach 

573,45 

zł 

Najwięcej zebrali: 

Piotr Kotarski 
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TPD Kalety 

W  roku 2016 działalność druży-
ny speedrowerowej TPD Ka-

lety realizowana była między innymi 
poprzez udział w takich zawodach 
jak: Drużynowe Mistrzostwa Europy, 
Drużynowy i Indywidualny Puchar 
Polski, Mistrzostwach Polski Indywi-
dualnych Parowych i Drużynowych 
oraz w Mistrzostwach okręgu połu-
dniowego i Śląska, a także w rozgryw-
kach I ligi okręgu południowego.  
    Do sukcesów możemy zaliczyć dzie-

wiąte miejsce na ME w Ostrowie Wiel-

kopolskim.  

    Ogromnym sukcesem w minionym 

roku może pochwalić się zawodnik Do-

minik Szulc, który w kategorii do lat 16 

zdobył brązowy medal Mistrzostw Pol-

ski. Krzysztof Marczak i Damazy Świ-

der oprócz startu w rodzimym klubie, 

dzielnie wspierali barwy Częstochow-

skiego klubu i 

wraz z Lwami 

wywalczyli Dru-

żynowe Mistrzo-

stwo Polski. Piotr 

Kuder i Piotr Plu-

czyński pomagali 

Śląskowi Święto-

chłowice, który w 

ogólnej klasyfika-

cji Mistrzostw 

Polski był trzeci. 

    Indywidualnie 

każdy z zawodni-

ków reprezentujących barwy drużyny 

speedrowerowej z Kalet zdobył trofeum 

w swoich kategoriach wiekowych. Naj-

większym sukcesem Klubu TPD KALE-

TY w 2016 r. było wywalczenie Mi-

strzostwa I Ligi Południowej. Wyczy-

nem tym drużyna powtórzyła sukces z 

roku 2012. Warto dodać, że kaletańscy 

speedrowerzyści zaczęli sezon od dwóch 

porażek na własnym stadionie, jednak 

dodatkowa mobilizacja i ciężka praca 

zaowocowała dużymi sukcesami w dal-

szej części rozgrywek.  

Podsumowanie sezonu klubu speedrowerowego TPD Kalety    
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Na  początku bieżą-
cego roku do-

szło do przetasowań w 
zarządzie oraz sztabie 
szkoleniowym Klubu 
Sportowego KS Unia 

Kalety.  
    Po latach pracy z funkcji prezesa klubu 

złożył rezygnację Tomasz Galios. Na 

jego miejsce Walne Zebranie Członków 

KS Unia wybrało Sebastiana Lebka, któ-

ry jeszcze w grudniu 2016 r. pełnił funk-

cję trenera I drużyny. Miejsce S. Lebka 

na ławce trenerskiej przejął Jarosław 

Neumann. Unia zajmuje po rundzie je-

siennej ósme miejsce w grupie II często-

chowskiej ligi okręgowej. W pierwszym 

tegorocznym sparingu (4 lutego) drużyna 

uległa zespołowi Unii Strzybnica 4:7. 

Bramki zdobyli: Nojman 2, Bździon          

i Wróbel  

   21 lutego (we wtorek), o godzinie 

18.00, w Miejskim Domu Kultury w Ka-

letach odbędzie się walne zebranie spra-

wozdawcze członków Klubu za rok 2016.  

Agnieszka Kwoka 
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Rozstrzygnięcie konkursu miejskiego pn. "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje"    

Najładniej udekorowane obejście przydomowe  

M iło nam poinformować, iż rozstrzygnięto 
konkurs miejski pn. "Najpiękniejsze 

świąteczne iluminacje" ogłoszony przez Burmi-
strza Miasta Kalety.  

   W tym roku zwycięzcą w kategorii najładniej 

udekorowane obejście przydomowe zostali Pań-
stwo Teresa i Joachim Galus z Jędryska, którzy 

wyjątkowo pięknie przystroili swoją posesję.    
    Nagroda w kategorii najładniej udekorowana-

oświetlona witryna sklepowa powędruje natomiast 

w ręce Pani Anny Mańka, która bardzo ciekawie 

ozdobiła witrynę swojego salonu przy ul. ks. Ro-

gowskiego. W kategorii najładniej udekorowany-

oświetlony balkon zwyciężył Pan Brunon Jaszczyk 

z osiedla na ul. 1 Maja w Kaletach.  

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Na-

grody zostaną wręczone podczas najbliższej sesji 

Rady Miejskiej.  

VI POWIATOWE BIEGOWE POWITANIE WIOSNY 

KALETY– TRUSZCZYCA, 25 MARCA 2016 (sobota) 
godz. 10.00 

Miasto Kalety oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zapraszają na  

„V Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny” 

Bieg odbędzie się na dystansie około 5 kilometrów. 

Szczegóły na www.kalety.pl 

Zmiany na stanowiskach prezesa i trenera I drużyny    
KS Unia Kalety     

Zebranie sprawozdawcze 
w LKS Małapanew         

Kuczów 

Z arząd Ludowego 
Klubu Sportowego 

Małapanew Kuczów in-
formuje, iż dnia 5 marca 
br. (w niedzielę), o godzi-

nie 14.00, w siedzibie Klubu przy ul. 
Paderewskiego 93 odbędzie się walne 
zebranie członków.  
     Zebranie będzie miało charakter 

sprawozdawczy. Zapraszamy wszyst-

kich członków i sympatyków! 
(jal) 



 

  www.kalety.pl 

Marlena Kurc 

Dariusz  Szewczyk 
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W związku z bardzo częstymi awariami kanalizacji podciśnieniowej, będącej następstwem ostatnich mrozów bardzo  
prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w pracy kanalizacji podciśnieniowej. Spompowanie ścieków ze studni 
powinno trwać od 5 do 10 sekund. Wydłużony czas pracy zaworu studni oraz wszelkie inne dźwięki, np. głośnie szumy, 

stukania prosimy zgłaszać na następujące numery telefonów: 34 357 70 74 lub 663 635 033.  

Komunikat   

    Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie 

pismem z dnia 11 stycznia 2017 r. zawia-

domił, tutejszy organ, iż sprawa dotyczą-
ca wydania decyzji środowiskowej dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej 

instalacji do przerobu odpadów metali w 

celu ich odzysku i przygotowania do re-

cyklingu” w Kaletach z uwagi na duży 

stopień skomplikowania oraz koniecz-

ność jej rozpatrzenia pod kątem zaleceń 
Samorządowego Kolegium Odwoławcze-

go nie może zostać załatwiona w terminie 

określonym w Kpa. Wobec powyższego 

wyznaczył przewidywany termin zakoń-
czenia postępowania na dzień 30 czerwca 

2017 r.  

Burmistrz Miasteczka     
Śląskiego wyznaczył     

przewidywany termin      
zakończenia postępowania 
w sprawie przedsięwzięcia 

firmy „Hemarpol”   

Najładniej udekorowany balkon  Najładniej udekorowana witryna  

Klaudiusz Kandzia 

W  rankingu polityki podatkowej 
gmin 2013–2015, tygodnika 

„Wspólnota” Miasto Kalety zajęło 335 
pozycję z średnią stawką podatków 
(dochody własne otrzymane jako proc. 
możliwych do zebrania) w latach 2013
–2015 na poziomie 87,17 % - w kate-
gorii „Miasta inne”.  
    W kategorii tej uwzględnionych zosta-

ło 582 samorządy. W skali powiatu Tar-

nogórskiego nasz wskaźnik również 
kształtuje się w środku tabeli, gdzie naj-

większy wskaźnik uzyskała gmina Krup-

ski Młyn (97,19%) a najniższy gmina 

Tworóg (78,67%) Metoda rankingu opi-

sana została następująco: „ W zestawie-

niach posługujemy się syntetycznym 

wskaźnikiem stawki podatków lokal-

nych. Jak został obliczony? Skutki 

wszystkich pomniejszeń wpływów po-

datkowych (obniżek stawek, ulg, zwol-

nień, umorzeń, odroczeń) porównujemy 

z możliwymi do pozyskania własnymi 

dochodami bieżącymi, które można by 

zebrać, stosując wyłącznie stawki mak-

symalne. Wskaźnik 100 proc. oznacza 

zatem, że gmina nie obniżyła żadnej 

stawki, nie udzieliła zwolnienia i umo-

rzenia.” Wyniki rankingu wskazują że 

Miasto Kalety prowadzi zrównoważoną 
politykę podatkową, gdzie podatki nie są 
ustalane w maksymalnych dopuszczal-

nych stawkach, zapewniają jednak do-

chody na odpowiednim poziomie.  

Ranking tygodnika „Wspólnota” - 
 „Polityka podatkowa gmin 2013–2015”  

Odpracowanie zaległości czynszowych i opłat za kanalizację i wodę od 1 marca 2017r. 

P onawiamy oraz przypominamy 
mieszkańcom o możliwości  od-

pracowywania zaległości czynszowych 
i opłat za kanalizację i wodę.  
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  

i rosnącym potrzebom mieszkańców 

oraz mając na celu pomoc mieszkańcom, 

będącym w trudnej sytuacji materialnej  

i życiowej został opracowany program 

ułatwiający spłatę zadłużenia z tytułu 

użytkowania lokali komunalnych oraz 

zobowiązań z tytułu kanalizacji i wody.  

Założeniem tego programu jest przede 

wszystkim pomoc wyjściu tych osób z 

pogłębiającego się zadłużenia i w konse-

kwencji uniknięcia eksmisji do lokalu 

socjalnego, bądź w przypadku pozosta-

łych zaległości cywilnoprawnych wobec 

miasta skierowanie sprawy na drogę 
postępowania sądowego i do komornika. 

Program, dzięki któremu istnieje szansa 

całkowitego lub częściowego anulowa-

nia ww. zadłużenia, wdrożony został w 

Kaletach dn. 24.04.2014 roku, co regulu-

je zarządzenie Burmistrza Miasta Kalety 

nr 0050.75.2014 

   Kwoty wynikające ze świadczeń reali-

zowane przez dłużników księgowane są 

na poczet ich zadłużenia, przez co 

zmniejszą się zaległości. Ponadto odpra-

cowanie zadłużenia nie podlega opodat-

kowaniu PIT, ponieważ wszelkie spłaty 

długów są obojętne podatkowo. 

   Osoby zainteresowane tą formą pomo-

cy w uregulowaniu zaległości wobec 

miasta prosimy o wypełnienie i złożenie 

wniosku w pok. nr 12 lub sekretariacie 

Urzędu Miasta Kalety. 

     Informacje  udzielane są również pod 

nr tel. 34/3527-640. 

 



 

  www.kalety.pl 

(jal) 

Marek Parys 
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Relacja ze spotkania informacyjnego w związku z realizacją rozszerzonego zakresu 
projektu poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego  

31  stycznia 2017 r. w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Kaletach 

odbyło się spotkanie informacyjne     
w związku z realizacją przez Miasto 
Kalety rozszerzonego zakresu projek-
tu pn. “Poprawa efektywności energe-
tycznej budynku użyteczności publicz-
nej poprzez kompleksową termomo-
dernizację Urzędu Miejskiego w Kale-
tach przy ul. Żwirki i Wigury 2”, któ-
ry współfinansowany jest ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Funduszu Gospodarczego 2009
-2014.  
    Dodatkowy zakres rzeczowy projektu 

dotyczy 3 elementów: instalacji wentyla-

cji, pompy ciepła oraz oświetlenia we-

wnętrznego w budynku Urzędu Miej-

skiego w Kaletach. Konferencja miała 

na celu promocję niniejszego projektu, 

zaś jej organizacja wynikała z wytycz-

nych Funduszu EOG odnośnie promocji 

projektów.  

    W spotkaniu udział wzięli: radni Rady 

Miejskiej w Kaletach: przewodniczący 

Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak, wice-

przewodnicząca Janina Perz, Irena No-

wak, Ryszard Sendel, Kazimierz Zło-

tosz, Grzegorz Krupa, Adam Gabryś, 
Edward Drabik, Alojzy Rupik, skarbnik 

Miasta Kalety Renata Sosnica, pracow-

nicy Wydziału Strategii i Rozwoju Mia-

sta Kalety, dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych, wykonawcy, inspektorzy 

nadzoru i projektanci zadania inwesty-

cyjnego. Nie zabrakło również lokalnych 

mediów. Obecny był redaktor naczelny 

tygodnika Gwarek.  

    Spotkanie otworzył przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz 

Ptak, który powitał gości oraz przypo-

mniał genezę aplikowania naszego mia-

sta o środki z Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Funduszu Gospodarczego 

na termomodernizację budynku Urzędu 

Miejskiego.  

    Następnie pracownicy Wydziału Po-

zyskiwania Środków przedstawili zebra-

nym prezentację multimedialną, w cza-

sie której przypomnieli zasady działania 

Mechanizmu Finansowego Europejskie-

go Obszaru Gospodarczego oraz Pro-

gram Operacyjny PL04 "Oszczędzanie 

energii i promowanie odnawialnych źró-

deł energii", w ramach którego Miasto 

Kalety otrzymało dofinansowanie. 

Przedstawiony został także rozszerzony 

zakres projektu pn. “Poprawa efektyw-

ności energetycznej budynku użyteczno-

ści publicznej poprzez kompleksową 
termomodernizację Urzędu Miejskiego 

w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”. 

Na koniec spotkania wszyscy obecni 

zostali poproszeni o wypełnienie ankiety 

ewaluacyjnej w celu zbadania poziomu 

wiedzy w zakresie finansowania projek-

tu.  

Sprawdź pogodę w Kaletach – nowa profesjonalna         
wizualizacja danych pogodowych  

D zięki nowoczesnej technologii 
każdy za pośrednictwem naszej 

strony internetowej może sprawdzić 
dane rejestrowane przez stację meteo 
zlokalizowaną na budynku Urzędu 
Miejskiego. 
   Dane aktualizowane są w czasie rze-

czywistym i prezentowane m.in. w for-

mie wykresów czasowych. Można rów-

nież przeglądać raporty maksymalnych i 

minimalnych historycznych wartości 

pomiarów.  

   Podgląd danych ze stacji meteorolo-

gicznej jest możliwy za pośrednictwem 

strony internetowej www.kalety.pl – 

odnośnik zlokalizowany został w menu  

z prawej strony.  

Statystyka bezrobocia     
w mieście Kalety  

J ak informuje 
P o w i a t o w y 

Urząd Pracy w 
T a r n o w s k i c h 
Górach stopa 

bezrobocia na dzień 30.11.2016 roku 
przedstawiała się następująco: 
- Powiat Tarnogórski 8,0 %; 
- Województwo Śląskie 6,6 %; 
- Kraj 8,2 %. 
    W gminie Kalety, wg stanu na dzień 
30.12.2016 r. było 315 bezrobotnych, w 

tym 174 kobiety. 41 osób uprawnio-

nych do pobierania zasiłku dla bezro-

botnych, w tym 20 kobiet. 

Dariusz  Szewczyk 



 

  www.kalety.pl 

Marek Parys 

Eugeniusz Ptak 

Agnieszka Kwoka 

16  s t y c z n i a   
w Ichtio-

parku odbyło się 
wielkie gotowanie. 
Remigiusz Rączka 
odwiedził nasz 
park tematyczny, 
który na przeszło 
5 godzin stał się 
studiem plenero-
wym programu 
"Rączka gotuje".  
    Swój popisowy 

gulasz z karpia 

przygotowywał w asyście dyrektora MDK Kalety Mariana Lisieckiego, który po-

krótce opowiedział również o naszym mieście oraz ideii powstania Ichtioparku. Od-

cinek wyemitowany został na antenie TVP Katowice już w sobotę 21 stycznia. Moż-
na go odtworzyć za pośrednictwem strony internetowej TVP 3 Katowice, pod adre-

sem: 

http://katowice.tvp.pl/28726677/21012017-gulasz-z-karpia-i-koszyczki-tostowe-z-

farszem-grzybowym-lub-jajecznym 

 

Zapraszamy do oglądania!  

Ichtiopark studiem plenerowym programu  
"Rączka gotuje"    

WFOŚiGW  w Katowi-
cach ogłosił 

kolejną edycję prestiżowych nagród 
przyznawanych od 1994 roku z okazji 
Dnia Ziemi - "Zielonych Czeków".  
    Jest to nagroda dla osób wyróżniają-
cych się w działalności proekologicznej 

na terenie naszego województwa.  

    Dokumenty należy składać w Kancela-

rii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, 

przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem 

„Zielony czek”.  

    Termin przyjmowania wniosków       

w biurze Funduszu upływa 17 marca,      

a ogłoszenie listy laureatów nastąpi pod-

czas gali z okazji Dnia Ziemi (24 kwiet-

nia).  
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    Dla potrzeb budynku kaletańskiego 

magistratu zamontowana zostanie insta-

lacja składająca się z 114 paneli o mocy 

29 kWp. Dla potrzeb funkcjonowania 

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zapla-

nowane zostały trzy instalacje składają-
ce się odpowiednio z 9 paneli o mocy 

2,295 kWp, 14 paneli o mocy 3,57 kWp 

oraz 18 paneli o mocy 4,59 kWp. Łącz-

nie na oczyszczalni, która generuje duże 

zapotrzebowanie na energię elektryczną, 
zabudowana zostanie instalacja o łącznej 

mocy blisko 11 kWp.  

    Energia elektryczna wyprodukowana 

z instalacji fotowoltaicznej umieszczo-

nej na dachu Urzędu Miejskiego w Ka-

letach wykorzystana zostanie na bieżącą 
działalność tego budynku, a także do 

wspomagania funkcjonowania grunto-

wej pompy ciepła, która zainstalowana 

zostanie w budynku kaletańskiego magi-

stratu w ramach realizacji projektu         

z udziałem środków z tzw. Środków 

norweskich.  

    Projekt Przeciwdziałanie niskiej emi-

sji   poprzez montaż układów solarnych 

oraz ogniw fotowoltaicznych - w mie-

ście Kalety Leśnym Zakątku Śląska, 

współfinansowany jest ze środków Re-

gionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 - 

2020.  

Wkrótce instalacje fotowoltaiczne powstaną również    
na budynku Urzędu Miejskiego oraz                               

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach  

Miasto Kalety po raz       
kolejny wystąpiło              
do Polskiej Spółki  

Gazownictwa z wnioskiem 
o doprowadzenie sieci       

gazowniczej do miasta     

W  związku z brakiem odpowie-
dzi na pismo z dnia 1 lipca 

2015 r., Miasto Kalety po raz kolejny 
wystąpiło z wnioskiem do Polskiej 
Spółki Gazownictwa. Załącznikiem do 
pisma była „Analiza potrzeb w zakre-
sie gazyfikacji Gminy Kalety” opraco-
wana na podstawie zebranych ankiet 
potencjalnych odbiorców indywidual-
nych oraz przedsiębiorców.  
    Ogólna ilość złożonych ankiet dla bu-

dynków mieszkalnych to 133 ankiety      

a dla przemysłu i usług 7 ankiet. Łączne 

zapotrzebowanie na gaz ziemny 

uwzględniając zapotrzebowanie kotłowni 

obsługiwanych przez Urząd Miejski         

i jednostki podległe oszacowane zostało 

na poziomie 538 700 m3/rok dla pierw-

szego roku po ewentualnej budowie sieci 

gazowej a docelowe na poziomie 3 823 

400 m3/rok.  

    Mamy nadzieję, że przedstawione za-

potrzebowanie na gaz będzie dla spółki 

gazowniczej wystarczające aby rozpo-

cząć inwestycję polegającą na gazyfikacji 

Miasta Kalety.  

Klaudiusz Kandzia 

Ruszyła kolejna edycja  
konkursu WFOŚiGW  

w Katowicach  
„Zielone czeki 2017”   

(Dokończenie na str. nr 1) 
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SPRZEDAM DOM 
MATERIAŁ PŁATNY 
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POŁOŻENIE: KALETY-MIOTEK, OBRĘB ZIELONA ( 15 km OD TARNOWSKICH 
GÓR, 4 km KALETY CENTRUM) 
 

POWIERZCHNIA DOMU :128 m², 4 POKOJE), 
 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 0,0808  ha  
 

DOM W ZACISZNYM, MALOWNICZYM MIEJSCU GDZIE DROGA DO LASU    
ZAJMUJE 2 MINUTY, A DO ZALEWU WODNEGO „ZIELONA” 30 MINUT. 
 

EKONOMICZNY, FUNKCJONALNY DOM JEDNORODZINNY Z GARAŻEM           
I PODDASZEM UŻYTKOWYM. PARTER ZAJMUJE OTWARTA STREFA DZIEN-
NA Z CENTRALNIE UMIESZCZONYM KOMINKIEM ORAZ KUCHNIA, WYJŚCIE 
PRZEZ TARAS NA OGRÓD ZAGOSPODAROWANY WRAZ Z UROKLIWĄ         
ALTANĄ WYKONANĄ Z DREWNA. PODDASZE UŻYTKOWE SKŁADA SIĘ           
Z 3 POKOJI, ŁAZIENKI, PRALNI. 
 

PODJAZD, ALEJKI WYŁOŻONE KOSTKĄ GRANITOWĄ,                             
BUDYNEK GOSPODARCZY MUROWANY, DZIAŁKA OGRODZONA. 

TELEFON KONTAKTOWY: 790 885 875, 790 885 895. 
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Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny),  

Janusz Maruszczyk.  
 

 

Materiały do Biuletynu przyjmowane są  do    

ostatniego dnia każdego miesiąca pod adresem:                       

 jacek.lubos.mail@gmail.com  
oraz w Urzędzie  Miejskim, w pokoju nr 23 b.    

     

 Kontakt telefoniczny z redakcją:  
(034) 352– 76 –52,  
pon. 7.30- 17.00,  

wt. – czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00   
 

Kontakt w sprawie reklam i ogłoszeń:  
(034) 352– 76 –52 (Janusz Maruszczyk),  

biuletyn@kalety.pl 
(reklamy tylko w plikach JPG) 

 

Redakcja  zastrzega sobie prawo  

redagowania materiałów.  
 

Za treść ogłoszeń  redakcja nie odpowiada. 

 Biuletyn Informacyjny jest członkiem  

Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.  
   

Druk: Foto– Zymela, 42– 660 Kalety,  
ul. Drozdka 39, www.fotoidruk.pl,  

Nakład 800 egz. 
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WYDARZY SIĘ WKRÓTCE 

16 lutego nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na  przebudowę dróg gminnych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Borka 

i ul. Chrobrego w Kaletach.  
 

19 lutego w Miejskim Domu Kultury wystąpią ze spektaklem „Pół na pół” Piotr Polk i Piotr Szwedes. 
  

1 marca w MDK Kalety odbędą się seanse kina Orange. Repertuar: „Lego Batman”, „Sztuka kochania” i „Ciemniejsza strona 

Greya”. Szczegóły na stronach MDK Kalety i www.kalety.pl 
 

3 marca, o g. 11.00,  w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielona” odbędzie się VII Konferencja w sprawie rozwoju Zielonej. 
 

 

8 marca w Miejskim Domu Kultury koncertować będzie Eleni (szczegóły na stronie nr 12).  
 
 

25 marca, o godzinie 11.00, w Truszczycy odbędzie się VI Powiatowe Biegowe Powitanie Wiosny. 
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